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رحيل المصطفى

هيهات يا مدينة الرسول 

الشمس غابت ... والبدور غالها األفول

هيهات أن تبتسم البتول!!

فقد بنت بيت من األحزان ..

تسقيه بالدموع كل آن..

هيهات ان يبتسم الكرار !

هيهات أن يبتسم الصغار!

فالكل يبكي رحلة المختار.

****

الكون أمسى أسود اآلفاق 

هيهات يا مدينة العشاق!

ينتحب الصغار والكبار 

تنتحب النخيل واألحجار 

وكل شبر سار فيه المصطفى األمين

يا لحظات األمس قولي وأسمعي األمين 

ثم أسأل المنبر عن جناية السنين؟

كيف تحملت فراق المصطفى يا منبر األمين ؟
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المشرف العام:
الشيخ احمد الصافي

رئيس التحرير:
علي مكي العصامي

مدير التحرير:
عالء سعيد االسدي

التصميم:
محمد قاسم

هيئة التحرير:
الشيخ بدر العلي

الشيخ خلدون الخفاجي
عالء انذار العلي
احمد الخفاجي

للتواصل معنا:
 Aمدرسة االمام الحسين

في العتبة الحسينية المطّهرة 
أو على االنترنت 

براعم الخير على ) الفيس بوك (

هاتف:
07801144304

07706325071

البريد االلكتروني:
info*alhussain-sch.org

مطبعة دار الضياء )النجف األشرف(
07801000603

كلمة
المشرف العام:

واعزائي  اوالدي  يا  عليكم  السالم 
اج��ورن��ا  اهلل  أع��ظ��م  ال��خ��ي��ر  ب���راع���م 

 اهلل رس��ول  سيدنا  بمصاب  واجوركم 
11هجرية  سنة  28صفر  يوم   توفي فقد 

االم��ام  ت��وف��ي  الشهر  ه��ذا  ف��ي  وك��ذل��ك 
وايضا  7ص��ف��ر   ي��وم   المجتبى الحسن 
مهمة  مناسبة  الفضيل  الشهر  ه��ذا  في 
 الحسين اإلمام  اربعينية  زيارة  وهي  جدا 
يأتون  الزوار  واغلب  صفر  من  العشرين  في 
البعيدة  مدنهم  من  األقدام  على  مشيًا 
العام  ففي  اإلسالمية  ال��دول  من  حتى 

وايران   الهند  من  مشيًا  جاؤوا  الماضي 
لكم  اهلل  أسأل  والكويت  والبحرين 

الخير كله وأن يحفظ زوار اإلمام 
الحسين والسالم عليكم 

الصالة وزيارة االربعين4

8  االيثار عند اهل البيت

كان ذلك بفضل المسير...24

في هذا العدد
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�سامل  يا  اليوم  هذا  لعبا  يكفي 
�سوف اأذهب اىل املنزل

لكن ملاذا يا �سديقي؟ فالوقت ال 
يزال مبكرا للذهاب اىل املنزل

هذه ايام �سهر �سفر
 وبعد خم�سة ايام زيارة الع�سرين من �سفر لامام 

احل�سني واملوالون يذهبون لزيارة اىل كرباء م�سيًا على االقدام 
واريد ان ا�ستعد لذلك وازور احل�سني م�سيا كي 

اح�سل على االجر والثواب مع والدي

ح�سنا الباأ�س
 من تاأجيل اللعب اىل وقت اآخر

ما هذا 
يا عدنان اراك اليوم 

ترتدي ماب�س خا�سة 
وهي حزينة مل ارك 

ترتديها من قبل.

ومل ال يا �سامل 
احلزن  ماب�س  نرتدي  ان  علينا 

عندما نريد الذهاب اىل زيارة �سيد ال�سهداء ابن 
من  وهذه  حلزنه  نحزن  ونحن    اهلل  ر�سول  بنت 

وغري  اذهب  �سامل  يا  هيا  احلزن  مظاهر 
ماب�سك واجعلها مثل ماب�سنا فنحن 

بانتظارك

وعلينا ياابنائي
االآداب  بجميع  نلتزم  ان   

اأثناء م�سرينا ونحن قا�سدون زيارة 
االإمام احل�سني وكما قال االمام 

زينا  لنا  ))كونوا   ال�سادق
وال تكونوا علينا �سينا((

الصالة وزيارة األربعين
سيناريو : اسيا عدنان      رسم وتلوين : حيدر الرسام

نعم يا �سامل فمن اآداب 
الزيارة اأن نلب�س ثيابًا 

طاهرة ونظيفة 
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ولكن كان 
غر�سي ان ن�سل اىل 

مركز املدينة ثم نزور 
احل�سني ثم ن�سلي 
فاين ب�سوق للزيارة 

وروؤية املواكب 

هيا يا 
ابا �سامل ويا 

ابنائي فقد حان 
لل�ساة وقت ال�ساة م�ستعد  انا 

على  حافظت  الين 
و�سوئي

فلنوؤجل ال�ساة اىل 
ما بعد و�سولنا اىل 

احلرم احل�سيني 

ولكن
 يا �سامل ان امل�سي اىل 

الزيارة م�ستحب وال�ساة 
واجبة وال يجوز تقدمي 

امل�ستحب على
           الواجب

كا يا بني 
علينا ان نوؤدي 

ال�ساة يف وقتها فال�ساة �سلة 
بني العبد وخالقه فقد قال 

الر�سول ))لي�س مني من 
ا�ستخف بال�سلوة((

اآه كم انا نادم عل ما 
فعلت و�ساأ�سلي �ساتي يف 

وقتها الر�سي بذلك اهلل ور�سوله 
واهل البيت جميعا ولكي ي�ستجاب 

دعائي وتقبل باقي اعمايل 

وان 
 احل�سني

اعطانا در�سا ففي احلرب مل 
يرتك ال�ساة يف وقتها وقد �سلى 

عند اأذان الظهر وال�سهام 
متجهة نحوه...

اإن االمام احل�سن 
الع�سكري قال: عامات املوؤمن 

خم�س: �ساة احدىو خم�سني، وزيارة االأربعني، والتخّتم 
باليمني، وتعفري اجلبني، واجلهر بب�سم اهلل الرحمن 

الرحيم(( فاإن االمام قدم ال�ساة على الزيارة يف 
عامة املوؤمن .
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برعم   العدد مع  التقينا في هذا 
من براعم الخير

وعندما سالناه عن اسمه اجاب
اسمي محمد علي جمال البياتي.

وكم عمرك محمد علي؟
عمري عشر سنوات.

واين تسكن يا محمد علي؟
اسكن كربالء المقدسة، محلة باب بغداد.

طيب محمد علي هال تكلمنا عن هواياتك.
المتفوقين  من  واكون  دراستي  في  أستمر  ان  واحب  والقراءة  المطالعة  هي  االساسية  هواياتي 

بالعلم.

هل تتمنى شيئًا يا محمد علي ؟
االمام  مدرسة  طالب  من  اصير  وان  السالم  عليه  الرضا  االمام  زيارة  إلى  القطار  في  اسافر  ان  اتمنى 
الحسين عليه السالم وانا االن من مؤذني الصالة ومكبري صالة الجماعة، وان اكون العب كرة قدم 

عندما اكبر.

كيف تنظم وقتك بعد كل ما قلته يا محمد علي ؟
بعد ذهابي إلى المدرسة صباحًا ارجع إلى البيت واتناول الغذاء ثم اذهب مع والدي إلى مدرسة االمام 
ابدأ  المغرب  صالة  بعد  ثم  اصدقائي  مع  اللعب  في  وقتي  بعض  اقضي  ثم  السالم  عليه  الحسين 

بتحضير واجباتي ثم انام مبكرا لكي اصحو مبكرًا.

كيف تستفيد من العطلة الصيفية ؟
السالم  الحسين عليه  التي تقيمها مدرسة االمام  الصيفية  الدورة  انا على استمرار في 

حيث استفدت منها في حفظ القرآن الكريم وتعلم علومه والفقه واالخالق.

قلت انك حفظت القرآن الكريم فما تحفظ منه ؟
احفض الجزء الثالثون ))جزء عم((.

ما رأيك في مجلة براعم الخير ؟
جميلة جدًا.

هل ترغب بالمشاركة؟ 
نعم ارغب بذلك.
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 ر�سوم وتلوين: حيدر الر�سام
في اليوم السابع من شهر صفر جمع الحاج ابو كاظم احفاده وكانت مظاهر الحزن 
تبدو على وجهه فقال في مثل هذا اليوم من سنة 50للهجرة استشهد االمام 
زوجته  له  قدمته  مسموما  شرابًا  تناوله   طريق  عن  وذلك   المجتبى الحسن 
جعدة بنت االشعث لعنهما اهلل بعد أن أغراها معاوية ابن ابي سفيان لعنهما اهلل 
وكانت هذه هي المحاولة الثالثة الغتياله بالسم فأثر في كبده الطاهر  سالم اهلل 
عليه بحيث صار يتقيء قطعا من الدم  من شدة السم الذي قطع احشاءه سالم 
والمواالة  بالصالة  التهاون  وعدم  بالدين  االلتزام  هي  وصاياه  اخر  وكانت  عليه  اهلل 
 فعندما كان اإلمام الحسين ونصرة اإلمام الحسين والمودة ألهل بيت النبي
أبا  يا   ال يوم كيومك  الحسن  اإلمام  أبا محمد فقال  يا  له ما أعظم يومك  بألمه فقال  يتألم  جالسًا عنده 
. ومعنى ذلك أن يوم شهادتك أكثر فاجعة وألمًا من شهادتي وأوصى أهل بيته )) ابناءه ونساءه  عبد اهلل 
ابناء  ابن الحسن مثال الشجاعة واإلباء والكرامة وكذلك سائر  القاسم   وفعال كان  (( بنصرة الحسين 

الحسن كلهم شاركوا في معركة الطف الخالدة.
فقال أحمد وهل هناك  وصية لإلمام الحسن مثل وصية االمام علي والنبي فأني اريد أن احفظها .
الجد : نعم يا قرة عيني  فقد روى العلماء أنه عندما حضرته الوفاة أوصى بعدة وصايا هذه واحدة منها:

التفت اإلمام إلى الحاضرين ، فقال : )) أيها الحاضرون ، اسمعوا وأنصتوا ما أقول لكم اآلن ، هذا الحسين أخي 
 ، الولَد  والوالُد   ، الغائَب  الحاضُر  فليبّلغ  أال   ، غيره  إمام  فال  بعدي  إمام 
يخالفه  أحد  ال  عليكم  خليفتي  وهو   ، األنثى  والذكر  العبد  والحّر 
ونحن   ، القرار  وبئس  النار  اهلل  وأدخله  كفر  خالفه  فمن   ، منكم 
ريحانتا رسول اهلل ، وسّيدا شباب اهلل الجّنة ، فلعن اهلل من يتقّدم 
أو يقّدم علينا أحدًا ، فيعذبه اهلل عذابًا أليما ، وإّني ناّص عليه كما 
نّص رسول اهلل على أبي أمير المؤمنين ، وكما نّص أبي عليَّ 

، وهو الخليفة بعدي من اهلل ومن رسوِله(( . 
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اإلمام الحسن 

عليه السالم



 ،حمّمد بيت  اأهل  عليكم،يا  ال�سام 
م�سكني من م�ساكني امل�سلمني، اأطعموين 

اأطعمكم اهلل من موائد اجلّنة

اإنَّ احل�سن واحل�سني مر�سا فعادهما الر�سول يف 
اأنا�س معه، فقالوا: يا اأبا احل�سن لو نذرت على ولديك.

فنذر االإمام علي وفاطمةوجارية لهما يقال 
لها ف�سة اإْن برئا ّما بهما اأن ي�سوموا ثاثة اأّيام.

ف�سفيا وما كان معهم �سيءفا�ستقر�س 
�سعري  من  اأ�سواع  ثاث   علي االإمام 

فطحنت فاطمة �ساعًا واختبزته.
اإاّل  فاأعطوه ما عندهم وباتوا ومل يذوقوا 

املاء واأ�سبحوا �سيامًا

فطرق الباب

اإليثار عند أهل البيت عليهم السالم
سيناريو : عالء سعيد األسدي        رسم وتلوين : حيدر الرسام
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اطموين يا 
اآل بيت الر�سول فاين واخوتي 

يتامى مل نذق الطعام منذ                     
يومني

يا اأبا احل�سن ما اأ�سد ما 
ي�سووؤين ! ما اأرى بكم ؟ انطلق 

اإىل ابنتي.

اأهل  يا   ! باهلل  واغوثاه 
بيت حممد متوتون جوعا.

عليهم  وقف  اأيديهم  بني  الطعام  وو�سعوا  اأم�سوا  فلما 
يتيم فاآثروه اأي�سًا

ووقف عليهم اأ�سري يف الّثالثة عند الغروب، ففعلوا مثل 
ذلك. فلما كان يف اليوم الرابع وقد ق�سوا نذرهم اأخذ 
االإمام علي احل�سن بيده اليمنى واحل�سني بالي�سرى واأقبل 
اجلوع.. �سدة  من  يرتع�سون  اهللوهم  ر�سول  نحو 

خذ يا حممد هناأك اهلل 
ِه  ُحبِّ َعَلى  َعاَم  الطَّ فاأقراأه﴿َوُيْطِعُموَن  ؟  بيتك،  اأهل  يف 
اَل   ِ اهللَّ ِلَوْجِه  ُنْطِعُمُكْم  ا  َ اإِنَّ  ِسرًيا� َواأَ َوَيِتيًما  ِم�ْسِكيًنا 

ُنِريُد ِمْنُكْم َجَزاًء َواَل �ُسُكوًرا﴾

ايثارهم و�سربهم جزاهم  راأى  ملا  �سبحانه وتعاىل  ان اهلل  ثم 
خري اجلزاء واعطاهم يف الدنيا طعامًا من اجلنة ويف االآخرة 
�َسرابًا  ُهْم  َربُّ �َسقاُهْم  تعاىل﴿َو  قال  حيث  لهم  جزاءًا  رزقهم 
َم�ْسُكورًا﴾ �َسْعُيُكْم  كاَن  َو  َجزاًء  َلُكْم  كاَن  هذا  َطُهورًااإِنَّ 

فهبط جربائيل  على النبي  قائًا
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بالد الشام
و

المسجد االموي 

االمام  مسجد  امام  محمود  الشيخ  جناب  وهو  المشايخ  أحد  بزيارة  قمت  ثم  االم��وي  والمسجد  الشام  بالد  عن  قرأت 
الموضوع  هذا  حول  معلوماتي  عن  يسألني  بدأ  لكنه  قرأت  بما  فاعجب  استفدته  عما  وحدثته  منزلنا  قرب   Aالحسين

ومقدار فهمي له . فقال  لي:
ما هي حدود بالد الشام ؟ 

فقلت له: انها بالد قديمة تشمل »الشام« أو »سورية الكبرى«: سورية ولبنان واألردن باإلضافة إلى لواء اإلسكندرون وقيليقية 
وجنوب تركية وصوال إلى جبال طوروس. وقد سميت بسوريا الكبرى وهو أقدم استخدام لهذا المصطلح لدى اليونانيين 
يشير إلى الساحل وامتداده ليشمل ما بين النهرين وكامل الهالل الخصيب وصوال إلى أجزاء من أرمينية كما ورد في وصف 

المؤرخ الروماني فلينيوس األكبر. ثم سالني :
وهل للشام حضارة؟

البحر األبيض  الممتدة من ساحل  المنطقة  التاريخ في  التي قامت منذ فجر  فاجبته: تشمل حضارة بالد الشام الحضارات 
المتوسط غربا حتى منطقة الجزيرة السورية شرقا والتي قامت على ارضها الكثير من الحضارات القديمة... مثل اآلراميون، 

الفينيقيون، الكنعانيون إضافة للحضارات التي تقاطعت وازدهرت في سوريا القديمة. فقال لي:
وكيف دخل االسالم الى بالد الشام؟

فقلت له: كانت الشام قبل اإلسالم من أهم مناطق الدولة البيزنطية وكانت مدنها مراكز دينية هامة في الشرق القديم، 
وفي خالفة عمر بن الخطاب استطاع المسلمون فتح بالد الشام بأكملها بعد معارك جرت في محيط كافة المدن في 
مناطق سوريا وكافة بقاع الشام، وفى معركة اليرموك 15 ه� - 636م التي كانت قرب نهر اليرموك جنوب سوريا .فقال لي:

وهل قرأت شيأ عن المسجد االموي؟
“حدد  لإلله  معبدا  المكان  هذا  كان  حيث  الميالد،  قبل  سنة   1200 إلى  سورية  في  األموي  المسجد  تاريخ  يعود  نعم  فقلت: 
األراني"، إله الخصب والرعد والمطر، وعندما دخل الرومان إلى دمشق أقاموا فيه معبدا لإلله جوبيتر، وما زالت أطالله باقية 
من منطقة سوق الحريم وحتى منطقة القيمرية. وعندما دخلت روما في المسيحية أقيم في المنطقة الغربية الشمالية 
من مكان المعبد كنيسة يوحنا المعمدان، ولما دخل المسلمون إلى دمشق، جرى اقتسام موقع الكنيسة إلى قسمين: 
القسم الشرقي أصبح للمسلمين والقسم الغربي للمسيحين.وفي سنة 86ه� قرر الخليفة األموي ))الوليد بن عبد الملك(( 
أن يبني مسجدا جامعا ليس له مثيل في الشرق، وبدأ الوليد بالبناء فاستفاد من ما هو موجود، وحول الموجود إلى شكل 

إسالمي، وكساه وزينه بالفسيفساء والمنمنمات والنقوش بأفضل ما زينت به المساجد في تاريخ اإلسالم.
وفي المسجد األموي أول مئذنة في اإلسالم المسماة مئذنة العروس وله اليوم ثالث مآذن وأربع أبواب وقبة كبيرة قبة 
النسر وثالث قباب في صحنه وأربعة محاريب ومقام راس اإلمام الحسين ومشهد عروة ولوحات جدارية ضخمة من 
الفسيفساء وقاعات ومتحفًايوجد في داخله ضريح النبي يحيى وبالقرب منه الكثير من مقامات وأضرحة رجال ومشاهير 
اإلسالم، وقد صلى فيه أهم المشاهير في تاريخ اإلسالم والفاتحين وعدد كبير من الصحابة والسالطين والخلفاء والملوك 
 خطبته الشهيرة ليبين ظالمة ابيه الحسين والوالة وأكابر علماء المسلمين، وعلى منبره ألقى االمام علي بن الحسين

وما جرى عليه وعلى اهل بيته واصحابه حيث ابكى بتلك الخطبة كل من كان في المسجد. فقال لي الشيخ:
احسنت لقد اوجزت فافدت ووفقك اهلل لكل خير...
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في  للفتوة  ان  ال��س��اب��ق  ال��ع��دد  ف��ي  بينا  كما 
االمام  بن  القاسم  ومثلها  األليمة  الطف  واقعة 
في  محل  للطفولة  كانت  كذلك   الحسن
واقعة الطف حيث بعد خمسة وعشرين يومًا اي 
في الخامس من شهر صفر استشهدت رقية بنت 

الحسين وكانت بعمر الورد.
بن  الحسين  اإلم��ام  بنت  رقية  السيدة  الشهيدة 
علي بن أبي طالب هي حفيدة الرسول األكرم 
الخمس،  السنوات  ذات  الطفلة  وهي   ،محمد
والعترة   Aالحسين والدها  قتل  شهدت  والتي 
التعامل  في  والقسوة  االعتداء  وذلك  الطاهرة 

معها حين أخذت مع أهلها سبايا وسجناء.. 
صوت  ال��ى  تحولت  رقية  الشهيدة  م��أس��اة  إن 
 ...Aللحسين آخ��ر  دم  للحسينA...الى  اخ��ر 
وليس  مظلوميتها...  في   Aللحسين طفلة 
وتعلقها  الحسين  ألبيها  حبها  بل  فحسب  هذا 
العالمين  نساء  سيدة  جدتها  بمأساة  يذكرنا  به 
بعد   محمد النبي  بنت   الزهراء فاطمة 
فقد أبيها، بكاؤها يذكرنا ببكاء الزهراء بعد وفاة 
 ،،الزهراء بمظلومية  تذكرنا  مظلوميتها  أبيها، 
برحيل  ي��ذك��رن��ا  األع��ل��ى  ال��رف��ي��ق  ال��ى  ورحيلها 
فيها  شيء  كل  واح��دة  جملة  وفي   ،الزهراء
وبالرغم   األكرم الرسول  كبد  بفلذة  يذكرنا 
من أن التاريخ لم يذكر لنا من أخبارها الكثير.. فإن 
لوعة  تلك الطفلة رغم سنيها الخمس قد ابكت 

كل شيء وقصتها كما يلي:
في  رأت  اهلل(  )لعنه  يزيد  قصر  وق��رب  خربة  في 
المنام اباها الحسينA فسألته عن غيابه  وهي 
فزعة  فقامت  افاقت  بها  فإذا  وتقبله  تحتضنه 
من منامها وغاب عنها كل شيء  فقالت: أين أبي 

الحسينA اريد أبي اآلن. 
فإني رأيته الساعة في المنام، فلما سمعن النساء 
بكين وبكى معهن سائر األطفال، وأرتفع العويل، 

فإنتبه يزيد )لعنه اهلل( من نومه وقال: 
ما الخبر؟ 

فقالوا انها طفلة للحسين تريد اباها.

فقال اسكتوها؟
ابيها  رأس  بارسال  فأمر  تسكت  لن  انها  فقالوا 
إليها  الشريف  بالرأس  فجاؤوا  قلبها  ليحرق  اليها 
وهو مغطى بمنديل فوضع بين يديها فظنت أنه 
الى  احتاج  ال  اني  فقالت  ألسكاتها  بطعام  جاؤوا 
عنه  الغطاء  كشفت  وعندما  ابي،  اريد  بل  طعام 

رأت رأس ابيها
باكية  وه��ي  له  حاضنة  الّطشت  من  فرفعته 

بلوعةو تقول:
 )يا أبتاه من الذي خّضبك بدمائك؟ 

يا أبتاه من الذي قطع وريدك؟ 
يا أبتاه من الذي أيتمني على صغر سني؟ 

يا أبتاه من بقي بعدك نرجوه؟ 
يا أبتاه من لليتيمة حتى تكبر؟ 

ثم وضعت فمها على فمه الشريف وبكت بكاًء 
فإذا  حركوها  فلما  عليها،  أغمي  حتى  شديدًا 
البيت ما جرى عليها  رأى أهل  هي ميتة، فلما 
أعلوا بالبكاء وأستجدوا العزاء وكل من حضر من 
أهل دمشق، فلم ير ذلك اليوم إال باك وباكية ثم 
دفنت في تلك الخربة وقبرها اليةم صرح ضخم 
عظيم له قبة شامخة ومآذن يرفع عليها اآلذان 
يبقى  فلم  يزيد  وأما  بالماليين  وزائريها  والقرآن 
منه أثر والقبر بل كل ما بقية هو اللعنة عليه وعلى 
أبائه كلما يذكر وهذه عاقبة من قتل طفلة بريئة 

 .  هي فلذة كبد رسول اهلل
فسالم عليها يوم ولدت ويم استشهدت ويوم 

تبعث مع جدتها الزهراء مطالبة بثأر أبيها.

رقية بنت
الحسين عليهما السالم
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بعد مقتل االإمام احل�سني توجه ال�سحابي اجلليل جابر بن 
. عبد اهلل االأن�ساري اإىل كرباء لزيارة االإمام احل�سني

واغت�سل ال�سحابي جابر االأن�ساري من نهر الفرات ، 
 وارتدى قمي�سا جديدا ، ثم ذهب لقرب االإمام احل�سني

 .

 يا عطا هل و�سلنا اإىل الغا�سرية؟.
يا اأخ العرب هل تعرف اأين قتل 

االإماماحل�سني ابن بنت ر�سول اهلل . 

اأجل هذه هي املنطقة
 يا �سيدي، وهناك اأحد الرعاة �ساأ�ساأله عن 

قرب االإمام احل�سني  .

اأجل اأعرفه ، اإنه هناك يف 
وادي الطف هو واأ�سحابه . 

�سيدي لقد و�سلنا اىل 
 هذا هو القرب اأمامك قرب االمام احل�سني

يا �سيدي 

يا عطا قبل اأن نذهب اىل قرب 
احل�سني اأريد اأن اأذهب للنهر 

لكي اأغت�سل قبل زيارته .
يا حبيبي يا ابن ر�سول اهلل 

جئتك زائرا  ..

نفحات من السيرة
جابر بن عبد اهلل وزيارة اإلمام عليه السالم

سيناريو: الشيخ بدر العلي                   رسم وتلوين : حيدر الرسام
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ح�سني  حبيبي  فقال  القرب  على  يده  و�سع  و�سل  وعندما 
ثاثا ثم �سقط مغ�سيا عليه على القرب ، وقام عطا برفعه 

عن القرب . 

وبعد اأن اأمت جابر زيارته ، راأى عطا جمموعة من النا�س 
تتقدم نحوهم . 

�سيدي هناك
جهة  من  نحونا  تتقدم  جمموعة   

. ال�سام، لعلهم اأهل احل�سني

الب�سرى يا �سيدي انه امامك علي 
بن احل�سني ومعه عمته زينب بنت 

. علي بن ابي طالب

حقا يا عطا، اذهب فاأنت حر لوجه 
اهلل تعاىل 

يا عطا لو �سح فاأنت حر لوجه اهلل 
تعاىل 

�سيدي ماذا جرى 
لك . 

ال�سام عليكم يا اآل اهلل 

ال�سام على احل�سني وعلى علي بن 
احل�سني وعلى اأوالد احل�سني وعلى 
اأ�سحاب الذين بذلوا مهجهم دون 

احل�سني ورحمة اهلل وبركاته 
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> حسينية  براعم   <
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> حسينية  براعم   <
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 ماذا يجري ملاذا هي تبكي؟

اأبي ان  ا�سنانها توؤملها

ملاذا يا ابي اإين الوحيدة 
التي توؤملها ا�سنانها؟

ح�سنا هل
 تقومي بغ�سل ا�سنانِك ب�سكل دائم 

وم�ستمر وبعد وجبات الطعام 

حان الوقت لغ�سل اال�سنان فتعايل معي 
ح�سنا �سوف لن يحدث �سيء لو اين مل لنغ�سل ا�سناننا كما قال ابي

اأغ�سل ا�سناين هذه اليلة

اآه .. اآه .. اآه ..
ا�سناين

هااااااااااااااااااااا

وبدات ال�سمكة تتذكر ما 
حدث قبل ا�سبوع

السمكة العنيدة
اعداد : عالء سعيد االسدي      ترجمة الشيخ امير الولي           رسم وتلوين حيدر الرسام
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هيا تعايل معي لغ�سل
 ا�سناننا قبل النوم 

لي�س لدي رغبة 
االآن فاريد ان اخلد اىل النوم 

�ساذهب لغ�سل ا�سناين  

وانا �ساخلد اىل
 النوم فاين متعبة من اللعب مع بقية 

ااال�سماك و�ساغ�سلها يف الليلة التالية او التي 
بعدها فا يحدث
 �سيء لو اأخرتها

هل رايت انها
وتعاىل  �سبحانه  اهلل  قال  كما  غلطتك   

َئٍة َفِمْن َنْف�ِسَك( اَبَك ِمْن �َسيِّ )َوَما اأَ�سَ

�سنذهب اىل 
طبيب االأ�سنان وعليك اأن تغ�سلي 

ا�سنانك ب�سكل دوري من االآن و�ساعدًا 
وطاعة اختك عندما تطلب منك ذلك.

اجل هذا �سحيح 
ولكن ما افعل االآن؟

ويف اليوم التايل
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هذه الهدية
 �ستدخل ال�سرور اإىل قلب 

�سديقي.

تدخر طيلة ال�سهر ل�سراء 
هدية ل�سديقك؟

�سكرا على هديتك 
اجلميلة يا كرمي.

اليوم عيد مياد �سديقك 
ماجد.. هل �ستذهب؟

كا بالطبع.. لن اأ�سرف 
م�سرويف على الهدايا

هذه لفتة كرمية منك يا 
كرمي. عيد مياد �سعيد يا ماجد.

العفو فانت �سديقي 
وكل �سنة واأنت طيب.

كريم وحريص
 سيناريو:د.دعاء صابر                رسم تلوين: حيدر الرسام
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اأنت ال تن�سى
 اأحدنا يف عيد مياده فكيف 

نن�سى عيد ميادك؟

 �ساأود جميع 
اأ�سحابي من الليلة الأكون 

حمبوبا كاأخي.

انظر يا اخي ما هي 
فائدة التوادد مع االأ�سدقاء فان التوادد يجعل

 ال�سخ�س حمبوبًا بني ا�سدقائه ويقفون له يف ال�سدة
              والرخاء مثلما راأيت واعلم ان الهدايا لي�ست 

بقيمتها املادية.

فعا يا اخي ان املال الذي 
الة مل ينفعني ويفرحني  ادخرته يف احل�سّ

الحد  منا�سبة  �سارت  اذا  منك  فارجو  الفرحة  هذه  مثل 
اال�سدقاء ان تخربين لكي ا�سرتي لهم هدية

االأم: كرمي.. هناك مفاجاأة 
تنتظرك باخلارج.

عيد مياد مفاجاأة؟؟!
�سعيد يا كرمي.

 يا الهي.. اليوم عيد 
ميادي يا لها من مفاجئة 

جميلة.
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اكل النمل

مكان  كل  في  يجده  انه  حيث  المنزل  في  النمل  وجود  من  كثيرا  بشار  انزعج 
فذهب الى امه فسألها هل يوجد من يخلصنا من النمل فضحكت امه وقالت: 

ما رايك يا ولدي ان نربي آكل النمل .
فقال لها وباستغراب وما هو آكل النمل يا امي ؟فقالت: 

هذا  ويلعق  طويل.  وخرطوم  الشكل  أنبوبي  برأس  يتميز  العمالق  النمل  آكل 
الحيوان بلسانه الطويل اللزج النمل. وهو من الثدييات، التي تتغذى أساًسا على 

النمل واألَرضة. 
فقال لها: واين يعيش هذا الحيوان فقالت:

يعيش آكل النمل العمالق في الغابات االستوائية الرطبة والسهول العشبية 
وخطم  الشكل  أنبوبي  رأس  وللحيوان  والوسطى.  الجنوبية  أمريكا  في 
طويل رفيع، وليس لديه أسنان. ويبلغ طول بعض آكالت النمل العمالقة 

إلى أكثر من 1,8م ً، بما في ذلك ذيل طوله 75سم. وتزن آكالت النمل ما 
يربو على 34كجم. وَشْعر آكل النمل العمالق خشن ومتقصف، ويحصل 

آكل النمل على طعامه بحفر أعشاش النمل بمخالبه األمامية القوية. ثم 
يدفع لسانه اللزج، الذي يبلغ طوله أكثر من 30سم، إلى الخارج ويلعق النمل. 
فقال لها إذن كيف يمكن لنا الحصول عليه؟ فضحكت امه ضحكة عميقة 

فسألها عن سبب ضحكهافقالت: 
 يا بني ان آكل النمل ال يمكن ان يعيش بين البشر فهو من الحيوانات الوحشية 
التي ال يمكن ان تألف انسانًا قط اما بخصوص النمل الموجود في المنزل فيمكن 

جحوره  حقن  بواسطة  عليه  القضاء 
بالنفط االبيض للسيطرة عليه 

هذا  بواسطة  وليس 
العمالق.

اعداد: عالء سعيد االسدي
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السالم عليكم اعزائي واحبائي براعم الخير
سأقدم لكم جانبا صغيرا من عجائب مخلوقات اهلل في 

نبات عجيب وهي :

 الزهرة العجيبة
تعتبر احبائي هذه الزهرة العجيبة أكبر زهرة في العالم، حيث يصل قطرها 
الدائري الى متر )100 سنتيمتر( ووزنها يصل الى 11 كيلوجرام! وتنمو في غابات 

وأدغال جنوب شرق آسيا وخصوصا في دول أندونيسيا والفيليبين.
وليس هذا فقط! انما نرى ان العجيب في هذه الزهرة بجانب حجمها الضخم جدا هو 

أنه ليس لها جذور وال أوراق وال سيقان!! فكيف تعيش إذن؟!!!
تعيش هذه الزهرة اعزائي عالة على اآلخرين، اي انها تعتمد على غيرها من النباتات حيث انها تتطفل 

على النباتات المحيطة بها مثل الفطر.
تعتبر هذه الزهرة من الزهور النادرة الوجود ألن براعمها تحتاج عدة شهور حتى تنمو، وحتى 

بعد أن تنمو ال تعيش الزهرة المتفتحة سوى بضعة أيام، لذا يستغرب العلماء كيف استمرت 
هذه الزهرة حتى اليوم دون انقراض!

على أي حال إذا ظننتم احبائي أن الزهرة جميلة فهذا يكفي وال تتسرع وتحاول الحصول على 
واحدة لمن تحب ألن لهذه الزهرة رائحة كريهة تشبه رائحة اللحم المتعفن!

فسبحان اهلل يخلق ما يشاء وله في خلقه شؤون.

الزهرة العجيبة

صولجان الملك

السالم عليكم احبائي الصغار
اقدم لكم جزء صغير من عجائب خلق اهلل في 

نباتات غريبة
وهي زهرًة من الزهور الجميلة واسمها

زهرة صولجان الملك
احبائي..تعتبر هذه الزهرة من فصيلة نبات الزنجبيل و

 طول هذه النبتة يصل الى 4 متر )400 سنتيمتر(.
تنمو في الغابات بين االعشاب وتتفتح ازهارها في الشهر الخامس ) شهرآيار(.

تحب النمو في المناطق العشبية، و تتحمل الصقيع المعتدل ويكون 
تلقيحها بواسطة النحل 

فإنظروا ايها االعزاء الصغارالى تلك العجائب 
سبحان اهلل فيما رأيناه وما لم نراه.

اعداد: أحمد الخفاجي
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كان ذلك بفضل 
المشي لزيارة 

  اإلمام الحسين

في العام  الماضي كانت سفرتنا الى كربالء الحسين)عليه السالم( لزيارة  )االربعين( 
مع سعد واخوته ولكني لم استطع مرافقتهم في هذا العام لمرٍض الم بي. 
وبعد يومين شفيت من مرضي فقررت الذهاب مع احد مواكب البصرة وكانت 

هذه السنة الثانية التي اذهب بها الى كربالء الداء زيارة االربعين. لكنها تختلف عن 
سابقتها ففي السابقة كانت بصحبة سعد واخوته السيئين, فقد طوينا المسافات 

الى كربالء بالكالم الطويلة من البصرة 
كنا ال��ف��ارغ وال��م��ح��رم  ح��ي��ث  اح��ي��ان��ًا 
ه��ذا  م��ن  وذاك وكنا نقضي نستهزأ 
االستراحة  والتعرض اوق��ات  باللعب 
يخطر ب��ال��ك��الم ال��ج��ارح  م��ن  ل��ك��ل 
هذا  اما  بالنا.  فيختلف على  ال��ع��ام 
ال���م���واك���ب اح��د تمامًا فكان ضمن 
الذين  فقد المؤمنين  انساهم.  لن 
ال��وض��وء  والصالة منه النهم تعلمت 
الجماعة اينما حلوا كانوا يقيمون صالة 
احد ف��ت��ع��ل��م��ت ذل���ك  وف��ي  منهم. 
شخص  قام  ويده االيام  وجهه  بمسح 
ال��رغ��م م��ن وج��ود بالتراب وصلى على 
ان  فعلمت  التيمم ال��م��اء  ه��و  ذل���ك 
به مرض  التيمم لمن كان  فتعلمت 
وعندما  لالستراحة وشروطه.  جلسنا 
القرويين  احد  ال��ط��ي��ب��ي��ن اخ���ذت عند 
منزله  م��ن  ال��م��ت��واض��ع وم��ن اس��خ��ر 

الغيبة  وهو  محرم  الكالم  هذا  ان  احمد  الحاج  لي  فقال  العفوية  تصرفاته  بعض 
ولم اكن اعرف ما معنى الغيبة وعواقبها من قبل كما انني لم اكن اعلم بحرمة 
السخرية من المؤمنين وعندما خرجنا من مدينة السماوة حدثت ظاهرة الخسوف 
فنادوا لصالة اآليات ولم اكن اعرف من قبل بصالة تتكون من ركوعين ولكل ركوع 

خمس ركوعات.
زرنا  وبعدها  السالم  عليه  علي  االمام  بزيارة  تشرفنا  االشرف  النجف  دخلنا  وعندما 
المراجع العظام ولم اكن اعلم بمعنى المرجع الديني او معنى التقليد وهو واجب 

ملكوتي  عالم  الى  دنيوي  عالم  من  نقلة  الزيارة  هذه  فكانت  مكلف  كل  على 
ببركة زيارة االربعين.

اعداد: الشيخ خلدون الخفاجي
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وجبة االفطار مهمة لكم يا اوالدي عليكم 
 بعدم االمتناع عنها 

 اصدقائي واعزائي
إن الجوع حتى لو كان لفترة قصيرة يقلل من 

القدرة على التركيز واالنتباه وخاصة اذا كان في الصباح الن الجسم منقطع 
عن االكل لعدة ساعات

فاألوالد الذين يتناولون اإلفطار هم أكثر يقظة وينجحون بشكل أفضل في 
االختبارات المدرسية وأكثر إبداعا وحيوية بالمقارنة مع االوالد الذين ال يتناولون 

اإلفطار.
أن نسبة األطفال الذين يتأخرون أو يتغيبون عن الدوام المدرسي ترتفع ضمن 

 األطفال الذين ال يتناولون وجبتهم الصباحية.
إن التخلي عن اإلفطار يعني الحرمان في كمية المواد الغذائية التي ينبغي على 
 األطفال تناولها خالل اليوم للنمو والتعلم واللعب والبقاء في حالة صحية جيدة.
عليكم باإلفطار المنّوع والغني بالمواد األساسية مثل الحبوب أو الخبز المحمص 

 والحليب مع الفواكه 
للحصول على المعادن والفيتامينات وهي ضرورية لكم.

وجبة االفطار

إن قضم االظافر بالفم مضر بكم يااوالدي براعم الخير
اصدقائي واعزائي االوالد حديثنا عن هذه العادة السيئة والتي تتسبب في التهابات في أطراف 

األصابع وكذلك في دخول الميكروبات و الجراثيم الى الجسم من خالل الفم وحدوث 
جروح حول االظافر وفي االنسجة المحيطة بها مما يؤدي الى نزيف او تجرثم الجرح وظهور 

هشاشة في األظافر وسهولة تكسرها.
و يؤثر بذلك على النمو السليم لها ويؤدي الى تشوهها.

ان هذه االلتهابات الفطرية لألظافر والبكتيريا هي ميكروبات تعيش مالصقة الجسامنا 
وفي حالة وجود ثغرة في مناعة الجسم فان تلك 
الجراثيم تبدأ في غزو اجسامنا وظهور االمراض........

علينا يا اوالدي أن نقلم أظافرنا  اوال بأول 
من اجل النظافة الشخصية وهي 

طريقة تساعد على منع تلك 
العادة السيئة لكم يا ورود 
الن االظافر الصحية تعطي 

لكم شكال جميال حتى 
تكونوا قدوة لجميع االوالد.

قضم االظافر
بالفم

اعداد: عالء انذار العلي
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ال��ت��ق��وي��م ال��ق��م��ري، شهر صفر الشهر الثاني وفق تعلم

الخامس  الجد  ة  ُمرَّ بن  كالب  عهد  في  412م  عام  نحو  االسم  بهذا  ي  وُسمِّ
للرسول ويُقال إنه سُمي صفرًا ألنه يعقب شهر اهلل المحرم وهو من األشهر 

الحرم وكانت البالد تخلو من أهلها لخروجهم إلى الحرب. وفي ِصْفر اليدين، أي 
خالي اليدين، أما صفر فقد عرفته ثمود باسم ُموِجر، وكانت بقية العرب العاربة تطلق عليه اسم 

ثقيل.

أوصل هدى
الى الخباز

لشراء الخبز
لعائلتها

المتاهة

اعداد: السيد كرار كريم
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ضع رقمًا 
داخل المربع 

الفارغ كي 
يكون الناتج 

صحيحًا

إعداد: سيد كرار كريم
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 االإعداد: االأ�ستاذ لبيب ال�سعدي

عين األعداد 

التي يدل عليها كل شكل من 

األشكال الهندسية الموجودة 

في المربعات مستعينا بالمجموع 

الموجود في األسفل واليمين.

أشكال وأعداد

الجواب في العدد القادم

�س1- من هن �سيدات ن�ساء العاملني؟

�س2- ما هو الفرق بني البيت احلرام وامل�سجد احلرام؟

�س3- ما ا�سم مكت�سف األوان �سوء ال�سم�س؟

�س4- كم ت�ستغرق فرتة حمل الفئران؟
�س5- كم رجًا للنملة والنحلة؟

• اإن عدد ع�سات ج�سم االإن�سان 620 ع�سلة.	
•  اإن حا�سة ال�سم عند الثعبان يف ل�سانه.	

• اإن ال�سفدع ميوت اإذا فتحت فمه الأكرث من دقيقة الأنه ال 	
ي�ستطيع التنف�س وفمه مفتوح.

• هل تعلم ان بابل تعني باد ال�سوف.	

لمعلوماتك الغاز

الجواب في مكان آخر من المجلة

إعداد: عالء االسدي
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صفاء النية
كان فيمن كان قبلنا رجل, أراد أن يقترض من رجل آخر 

ألف دينار, لمدة شهر ليتجر فيها. فقال الرجل: ائتني بكفيل. 

قال: كفى باهلل كفياًل. فرضي وقال صدقت... كفى باهلل كفياًل... ودفع إليه األلف دينار. خرج الرجل بتجارته، فركب البحر، 

وباع فربح أصنافًا كثيرة. لما حل األجل صّرً ألف دينار، و جاء ليركب في البحر ليوفي القرض، فلم يجد سفينة.... انتظر أيامًا 

غ داخلها، ووضع فيه األلف دينار ومعها ورقة كتب عليها:  فلم تأت سفينة.! حزن لذلك كثيرًا... وجاء بخشبة فنقرها، وفرَّ

)اللهم إنك تعلم أني اقترضت من فالن ألف دينار لشهر وقد حل األجل, و لم أجد سفينة، وأنه كان قد طلب مني 

 كفياًل، فقلت: كفى باهلل كفياًل، فرضي بك كفياًل، فأوصلها إليه بلطفك يارب ( وسدَّ عليها بالزفت ثم رماها في البحر.

لوفاء  الرجل  مجيء  ينتظر  الساحل  إلى  خرج  قد  وك��ان  المقرض,  بلد  إلى  أوصلتها  حتى  األم��واج  تقاذفتها 

فيها  وج��د  كسرها  فلما  ب��ه،  ننتفع  للبيت  حطبًا  آخ��ذه��ا  نفسه:  ف��ي  فقال  الخشبة.  ه��ذه  ف��رأى  دي��ن��ه، 

الخشبة  أن  يظن  دينار  أل��ف  معه  و  فركبها  السفينة،  وج��د  المقترض  الرجل  إن  ثم  دينار!  واألل��ف  الورقة 

حتى  تحمله  سفينة  تيسر  بعدم  تأخيره  عن  اعتذر  و  القرض،  صاحب  إل��ى  م  ق��دَّ وص��ل  فلما  ضاعت.  قد 

لبيته. حطبًا  أخذها  التي  الخشبة  قصة  عليه  وق��ص  عنك.  اهلل  قضى  قد  المقرض:  فقال  اليوم.   ه��ذا 

اها عنه، و من أخذ ماال وال يريد ارجاعه ، اضاعه اهلل  وهكذا من أخذ أموال الناس يريد أداءها، يسر اهلل له و أدَّ

عز وجل منه ويضاعفه عليه.

الخريف
الفصول األربعة

الصيف

الشتاء

الربيع

اعداد: عالء سعيد االسدي
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هيا نر�سم
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كيف نر�سم �سمكة
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فاطمة  �سيدتنا   .1
بنت حممد وخديجة 
وم��رمي  خويلد  بنت 
وا�سيا  ع��م��ران  ب��ن��ت 
زوج��ة  م��زاح��م  بنت 

فرعون.
البيت احل��رام هو    .2
الكعبة نف�سها امل�سجد 
الف�ساء  ه��و  احل���رام 

املجاور للكعبة.
3. ا�سحاق نيوتن.

4. 21يوم.
5.�ستة ارجل.
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